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SPLOŠNO…
Dne 18. junija 2009 je Evropski svet in parlament in ratificiral priporočila v zvezi z
institucijo Evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju - ECVET.
Sistem ECVET bo dolgoročno skrbel za učne rezultate svojih državljanov, ki jih je treba
narediti bolj transparentne in bo spodbujal mednacionalno mobilnost na področju učenja
in trajnega razvoja evropskega sodelovanja v okviru izobraževanja in usposabljanja. Za
podrobnosti glej dokument:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:
PDF
ECVET sistem za brezmejnost v turistični gostoljubnosti v okviru evropskih
usposabljanj in dela (Network) je projekt, ki ga financira Evropska komisija - Generalni
direktorat za izobraževanje in kulturo - Vseživljenjsko Učenje. To je eden od enajstih
pilotskih projektov ECVET, ki je bil izbran preko razpisa za zbiranje predlogov 2008
"Projekti za testiranje in razvoj kreditnega sistema za poklicno izobraževanje in
usposabljanje (ECVET) ". Ti projekti prispevajo k ustvarjanju, testiranju in finemu
uravnavanju praks in postopkov evropskih narodov pri opredelitvi za pridobitev sistema
ECVET.
Posebni cilji projekta so: 1. Analiza različnih poklicnih profilov, ki izhajajo iz ukrepov
usposabljanja v gostinskem sektorju (recepcija) in glede na učne rezultate in enote 2.
Opredelitev in uporaba kreditov pri učnih rezultatih in enotah.
3. Testiranje sistema ECVET v okviru poti usposabljanj in / ali programov mobilnosti v
partnerskih državah.
Projekt je namenjen uporabnikom različnih usposabljanj in mobilnosti v turizmu, ki se
ukvarjajo zopredelitvami nacionalnih politik usposabljanja, usposabljanja
agencij, različnih organov, sindikatov in združenj delodajalcev. Za več podrobnosti, si
oglejte spletno stran projekta www.ecvet-network.eu in spletno stran ECVET
www.ecvet-projects.eu Prva faza projekta NETWORK je bila uspešno zaključena; ta
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faza vključuje opise profilov usposabljanj (področje receptorstva), za vsakega partnerja
posebej na podlagi dveh korakov in raziskovalnih metod:
1.) teoretična raziskava; analiza obstoječih nacionalnih baz (IFTS sistemi, EU baz,
V.A.E. sistemi, itd) v vseh partnerskih državah, s posebnim poudarkom na sistemu
poklicnega
usposabljanja;
2.) raziskava okolja: področna problematika in intervjuji s petimi vpletenimi v sektorju
– njihova vloga (glede na prejšnje teoretične raziskave na področju hotelirstva), za
vsako od partnerskih držav.
Druga faza je v teku: namen je povezljivost med partnerji, in sicer opredeliti skupno
metodo opisovanja učnih rezultatov in enot tudi na podlagi rezultatov in izdelkov iz
prejšnjih faz raziskave.

PO DRŽAVAH PARTNERJEV
CST-Centro Italiano di Studi
Superiori sul Turismo e sulla
Promozione Turistica, Italija
e.schiaffella @ cstassisi.eu
Vir: www.cedefop.europa.eu
Septembra 2009 je Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
pripravil poročilo za zagotavljanje pregleda evropskega nacionalnega okvira razvoja
kvalifikacij. To temelji na primerjalnem pristopu - analiza zagotavlja podrobne
informacije o stanju sredi leta 2009.
Za Več podrobnosti naložite poročilo na spletni strani:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/562/6104_
en.pdf

CST-Centro Italiano di Studi
Superiori sul Turismo e sulla
Promozione Turistica, Italija
e.schiaffella @ cstassisi.eu
Vir: http://www.ecvet-projects.eu
Seminar, namenjen oblikovanju enot učnih rezultatov, je potekal v Berlinu med 19-20
oktobrom 2009. Predstavniki pilotnih projektov ECVET so sodelovali in razpravljali o
nekaterih pristopih in orodjih, ki se uporabljajo v pilotnih projektih za opredelitev enote.
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Provincia di Perugia, Italija
mariarita.tine@ provincia.perugia.it

V ponedeljek 16. novembra so predstavniki regije Umbrije uradno predstavili hipotezo
za regionalno bazo poklicnih standardov; baza vključuje 44 profilov / kompetenc
sestavljenih iz 261 ločenih kompetenčnih enot, od katerih jih je 40, ki so skupne v 2 ali
več profilih / sistemih in 221 za posebne posamezne profile / sisteme. Profili pripadajo
številnim poklicnim sektorjem, vključno s hotelsko recepcijo in turističnimi storitvami,
tudi znotraj drugih opisov profilov; turistični vodnik, specialni vodnik, okoljski
turistični vodnik, direktor hotelain direktor turistične agencije. Baza je del splošnega
okvira za usposabljanje in delo v regiji Umbrija, ki je namenjena za gradnjo sistema
kvalifikacij in certificiranja v skladu z nacionalnimi usmeritvami in skupnostmi, zlasti v
zvezi z ECVET-om.

Sviluppo & Competenze, Sv & Co
Srl, Italija s.ricci @ sviluppoecompetenze.it
Vir: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId = en
Evropski dnevi zaposlovanja so bili organizirani v več kot 200 evropskih mestih od
sredine septembra do sredine oktobra 2009. Zaposlitveni dnevi poudarjajo neposredna
srečanja med delodajalci in iskalci zaposlitve in v tem letu je bil poudarek na ujemanju
spretnosti s potrebami trga dela (nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta), še
posebej za mlade. Pobuda šteje več kot 500 dogodkov; kot so zaposlitveni sejmi,
seminarji, predavanja, delavnice in kulturni dogodki.

CPI - Center Republike Slovenije
Za Poklicno Izobraževanje,
Slovenija
barbara.kuncic @ cpi.si
Vir: http://www.djslovenija. si / index.php? location = 867 & sublocation = 859 & Nid
= 3790
21. 10. 2009 se je v Mariboru odvijala 2. nacionalna borza dela v gostinstvu in turizmu.
Namen dogodka je bil na enem mestu soočiti in povezati ponudnike delovnih mest v
gostinstvu in turizmu z mladimi, ki končujejo šolanje s področja te dejavnosti in iskalci
zaposlitve iz vse Slovenije.
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Obiskovalcem dogodka so bile podrobno predstavljene aktualne razmere na trgu dela v
teh dveh panogah, pogoji dela, potrebe po novih kadrih in možnost za pridobitev
štipendije.
Dogodek se je zaključil z okroglo mizo z naslovom » Možnosti za uspešno kariero v
gostinstvu in turizmu« kjer so priznani strokovnjaki in uspešni poslovneži dijakom in
študentom razkrili svoje izkušnje o izgradnji uspešne kariere in o pomenu dobrega
sodelovanja v kolektivu. Nanizali so predloge možnih poklicnih poti v turizmu in
opozorili na pomen vseživljenjske karierne orientacije. Večina udeležencev pa je bila
mnenja, da sta gostinstvo in turizem panogi velikih priložnosti, kjer so izjemno velike
možnosti za takojšnjo zaposlitev.

Consultis - Consultoria
Empresarial, Unipessoal, Lda,
Portugalska
consultis@consultis.pt
Vir: www.anq.gov.pt
23. julija 2009, je bil objavljen odlok n º 782/2009, ki ureja nacionalno ogrodje
kvalifikacij in opredeljuje opisnike za karakterizacijo nacionalnih kvalifikacijskih ravni
glede na priporočila Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008. Uporaba
tega nacionalnega ogrodja kvalifikacij začne veljati 1. oktobra 2010.

